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ÅRSMÖTE information justerat program, ny plats och lägre pris!!!!
Möt en av Sveriges första värstingar Smartare förhandling och Bättre ledarskap
med NLP - Från Freud till NLP - Hitta vägen till ditt bästa tillstånd!
Kom till vårt årskonvent den 7 Maj 2011— en heldag
med spännande föreläsare inom NLP-området – boka
nu för säker plats!
Tid: 09.00 -18.30
Plats: Barkaby Gård,
Barkaby torg 3, 175 79 Järfälla
Telefon: 08-6216190
Agenda
09.00 - 09.45
10.00 - 11.00
11.15 •
•
•
•
•

Fika, med mingel
Årsmöte
Konferensen börjar , kom och l
lyssna på

NLPNLP- koncept som lösning för ”värstingar”
Hur har NLP utvecklats till idag?
Hur kan NLP hjälpa dig att bli en bättre
förhandlare?
Framgångsrikt ledarskap med NLP!
Tillstånd och skratt!

Vi kommer att äta en god lunch och hinna med både
lunchmingel, eftermiddags-fika och -mingel.
Vad kostar det?
Pris för dig som är medlem: 500 kr
Pris för icke medlem: 750 kr
Föreningens årsavgift är 300 kronor och vill du bli
medlem och vara med på det här eventet så är priset
för denna dag inklusive medlemsskap: 800 kr
Är du medlem och endast vill vara med på årsmötet
kl. 10.00 -11.00 så kostar det inget.

Lunch: Buffé som består av kött, fisk. Vegetarisk kost
eller allergi kost meddelas i förväg.
Eftermiddagsfika: Kaffe/Te och smörgås
Anmälan:
När betalning inkommit till BG 5637-6882 är du anmäld. Mejla även till: anmalan@nlpforeningen.se och
uppge namn, adress, telefonnummer och emailadress.

Föreläsningspresentationer
En av våra tidigare annonserade föreläsare kunde
dessvärre på grund av ändringar i flyget ej komma till
Stockholm, men vi bjuder likväl på en fantastisk NLPpalett!

NLPNLP- koncept som lösning för ”värstingar”
Möt Augusto Comte Gomez,
Gomez en av Sveriges första värstingar, som tillsammans med Lennart Strandberg drivit
en serie workshops genom NLP föreningen i syfte att
utveckla ett NLP-koncept för att hjälpa ungdomar som
hamnat snett i samhället.
Augusto och Lennart kommer att redovisa resultaten
av detta arbete. Konceptet är till för ungdomar som
hamnat i, eller uppmärksammats att befinna sig i riskzon för, uppenbar social problematik och/eller brottslighet. Problematik som hanteras inom psykiatrin ingår
inte. Målgruppen för det färdiga konceptet är ungdomsarbetare inom privata, offentliga och ideella verksamheter.
Augusto Comte Gomez – medialt uppmärksammad för att ha deltagit i de så
kallade ”värstingresorna” på 90-talet.
Idag är han en flitigt anlitad föreläsare.
www.augusto.se.

I priset ingår: Konferensen, fika och lunch.
Förmiddagsfika: Kaffe/Te och fikabröd
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Lennart Strandberg arbetar med utveckling av individer och grupper
med målet att hitta en balans mellan
välbefinnande och effektivitet i företaget Kreafor AB, www.kreafor.se.

Från Freud till NLP!
Hur har NLP utvecklats till idag?
Bo George Sjöberg pratar om utvecklingen av NLP:
Från Freud till NLP. Han jämför psykoanalys , gestaltterapi och NLP som psykoterapeutiska metoder. Bo
George har en bred utbildning: hypnos, psykodrama,
TA, gruppterapi, Gestalt, NLP etc. Han är Master Trainer of ETC och medlem av American Board of NLP.
Bo George Sjöberg är leg psykolog och grundare och Scandinavian NLP Institute i Stockholm.
Han har praktiserat NLP i de
mest skiftande sammanhang
som psykoterapi, mental träning,
lednings- och organisationsutveckling. www.nlpinstitutet.com

Hur kan NLP hjälpa dig att bli en bättre förhandlare?
Peter Sjöberg och Henrik Mannerstråle kommer att
visa i 6 steg hur du blir en bättre förhandlare. Du kommer att få veta hur du särskiljer dig och framför allt
presentera vad som är viktigt med just ditt budskap
på ett trovärdigt sätt. Här kommer du få veta hur du
kan använda dig av metaprogrammet och icke-verbal
kommunikation i förhandlingar så att det blir just du
som lyckas.
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Du behöver inte vara en mästerlig kommunikatör för
att börja men du måste börja för att bli mästerlig!
Henrik Mannerstråle har jobbat med
affärsutveckling och försäljning under
hela sitt yrkesliv. Idag har han företaget Mannerstråle & Associates AB.
www.mannerstraleandassociates.com.

Peter Sjöberg ägare av Carpe Diem utbildningar har framgångsrikt föreläst
och utbildat inom området kommunikation i snart 13 år.
www.carpediemutbildningar.se .

Framgångsrikt ledarskap med NLP!
Eva Hyllstam (Danielsson) talar om nyttan av NLP i
affärslivet. Kan NLP hjälpa dig att bli framgångsrik?
Finns det modeller som är användbara för att lyckas?
Svaret på alla tre frågorna är: ja, absolut! Vilka är dessa modeller och hur kan man undvika att fastna? Har
du någon gång haft en dröm men fastnat i frustration
istället? Vill du veta hur du kan tänka för att komma
vidare? Detta kommer Eva att berätta om.
Eva Hyllstam är NLP Master Trainer och framgångsrik företagare;
som 21 åring startade hon sitt första bolag och när hon var 25 år
startade hon det som idag är Sveriges största kontorshotell. Hon håller NLP Practitioner och NLP Master Practitioner utbildningar.
www.evahyllstam.se www.bnlp.se
www.strava.se
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Tillstånd, skratt & NLP
Marie Henrikssons föreläsning avrundar vår dag genom att få till ett gott tillstånd och skratt. Marie konstaterar att det finns massor med NLP i att skratta!
Att skratta gör oss gott! NLP gör oss gott, kropp och
knopp hör ihop! Tillstånd förändras och kontakter tas
och utvecklas. Ett underbart sätt att kommunicera!
Marie Henriksson insåg detta när hon som NLP Master
Practitioner utbildade sig till
Skrattinstruktör enligt Laugh
for no reason. Hon är coach,
NLP Master Practitioner och
driver företaget Marie med
Q. www.mariemedq.se.
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www.barkarbygard.se
15 minuter med pendeltåg från T-centralen i Stockholm till Barkarby, riktning Kungsängen/Bålsta. Följ
skyltar till Barkarby Gård, cirka 200 meters promenad
från pendeltåget.
Marknadsbord:
Hyr ett marknadsbord den 7 maj för 1000 kr. Här har
du möjlighet att nå många NLPare. Passa på att marknadsför ditt företag och ditt koncept.

Valberedning
Vill du vara med och utveckla NLP i Sverige. Vill du arbeta aktivt i styrelsen, kontakta valberedningen som
nås på mail:
Ulla Britt Sundquist, ullabritt.sundquist@busconsult.se
Helene Nordgren, helene.nordgren@kompus.se

Praktikaliteter
Boendeförslag:
Önskar ni övernattning tipsar Barkarby gård om ”bra
och prisvärda hotellrum på nyrenoverade Welcome
Hotel, endast 50 meter från Barkarby Gård Fest och
Konferens”.
Se www.barkarbygard.se för mer information.
Welcome Hotel i Barkaby AB
Notarievägen 5, 17579 Järfälla
Tfn: 08-6216100
Fridhemsplans vandrarhem
St Eriksgatan 20, 112 39 Stockholm
Telefon: 08-6538800
www.fridhemsplan.se
Vägbeskrivning
Barkarby Gård,
Gård Barkarby Torg 3, 175 74 Järfälla.
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